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2. Setting BIOS 
 
Obyektif : 
 
BIOS (Basic Input Output System) dapat diibaratkan seperti sebuah ‘muara’ yang menjadi 
tempat berkumpulnya semua konfigurasi komponen hardware pada sebuah PC. Dengan 
mengaturnya sedemikian rupa atau dengan kata lain mengoptimalkannya, PC Anda akan 
menjadi lebih cepat dan stabil tanpa perlu membuang biaya dengan melakukan upgrade 
hardware yang mahal. 
Pada dasarnya semua komponen hardware baru bisa bekerja sama dengan software pada 
PC jika terdapat sebuah antar muka (interface) yang menghubungkan keduanya. 
Setelah aktif, BIOS pun akan memberikan semacam starter kit bagi komputer agar dapat 
menjalankan setiap software yang ada pada hard disk atau media penyimpanan lainnya. 
Starter kit akan bertanggung jawab atas semua proses inisialisasi saat komputer dijalankan 
seperti melakukan POST (PowerOn Self Test) dan melakukan booting sistem operasi dari 
hard disk, CD-ROM ataupun floppy disk. 
Lebih jauh lagi, karena BIOS menyediakan interface antara sistem operasi dengan hardware 
yang terpasang pada PC, maka BIOS-pun harus sanggup mengendalikannya secara 
otomatis apabila sistem operasi melakukan suatu proses input output yang melibatkan salah 
satu komponen hardware di dalamnya. Pentingnya keberadaan BIOS membuatnya menjadi 
faktor vital untuk menjaga kelangsungan seluruh aktivitas pada PC. Pada beberapa PC lama, 
banyak komponen hardware baru yang tidak dapat dideteksi oleh BIOS. Akibatnya software 
pun tidak dapat berkomunikasi langsung dengan hardware karena sistem operasi tidak dapat 
memanggil langsung salah satu rutin BIOS yang mengendalikannya. Masalah seperti ini 
biasanya dapat dipecahkan dengan melakukan update BIOS yang terbaru. Harap diingat 
bahwa untuk melakukan update, bagi yang belum berpengalaman, sebaiknya didampingi 
teknisi atau orang yang berpengalaman. Bila tetap ‘nekat’ untuk melakukannya sendiri, 
pelajari dulu lewat situssitus yang disarankan. 
Saat ini kebutuhan akan panduan konfigurasi yang mudah dan lengkap masih merupakan 
‘barang langka’. Bagi sebagian orang, berbagai pilihan setting yang terdapat pada BIOS 
dapat sangat membingungkan. Bisa dimaklumi karena bagi mereka yang awam saat 
dihadapkan dengan menu-menu dalam BIOS - akan banyak menemui berbagai pilihan yang 
berbau teknis dan tentu saja sukar dipahami. Tidak heran jika Ada kasus dimana seorang 
pengguna bukannya melakukan tune-up pada PC-nya malahan secara tidak sengaja mem-
blow-up PC-nya hingga tidak dapat dipakai lagi. Pada kesempatan ini, saya ingin  mengakhiri 
metode trial and error dalam mentuning BIOS yang sifatnya hanya untunguntungan saja.  
 
Mari kita ambil dua buah contoh motherboard, mulai dari Asus P2BF yang support untuk 
processor Pentium II,III, dan motherboard terkini dari Asus P4B266E-R yang support untuk 
processor Pentium 4 terkini. Memang, saya yakin bahwa keduanya tidak 100 % 
merepresentasikan seluruh motherboard yang ada di dunia ini, tapi paling tidak bisa dijadikan 
referensi yang optimal untuk anda menset BIOS. 
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2.1. Asus P2BF 
 
Pada motherboard Asus P2BF, menggunakan BIOS dari vendor AWARD 
Software, Inc. dimana sebenarnya apabila anda menemukan BIOS dengan 
vendor AWARD pada Motherboard lain maka anda akan menemukan kesamaan 
didalam jenis pertanyaan yang ditawarkan. 
 

 
 
Pada model BIOS ini, AWARD menggunakan menu didalam navigasi komando 
BIOS tersebut, anda tidak dapat menggunakan mouse untuk komando navigasi, 
namun anda dapat gunakan panah ←↑→↓ pada keyboard lalu tekan Enter, dan 
untuk kembali ke Menu Utama gunakan Esc, sekali anda tekan Esc maka menu 
akan mundur satu langkah, terlalu banyak Esc anda tekan maka BIOS akan 
menawarkan untuk keluar dari konfigurasi ini, jadi gunakan Esc seperlunya saja. 
 

2.1.1. Standard CMOS Setup 
 

 
 
Ini adalah konfigurasi standar/umum dimana tampil penjelasan adalah sebagai 
berikut : 
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2.1.1.1. Date 

Digunakan untuk mengeset tanggal 
 

2.1.1.2. Time 
Digunakan untuk mengeset waktu 
 

2.1.1.3. Hard Disks 
Auto – maka sistem akan mengecek harddisk secara otomatis 
User – maka sistem akan anda paksa untuk menggunakan konfigurasi yang 
telah anda buat 
None – maka sistemakan anda paksa untuk tidak mendeteksi device 
 

2.1.1.4. Drive A/B 
Ini digunakan untuk mengaktifasi floopy drive yang anda miliki, apabila anda 
lupa maka sistem tidak akan menggunakan floppy drive yang anda miliki 
 

2.1.1.5. Floppy 3 Mode Support 
Ini digunakan untuk mengaktifasi penggunaan jenis floppy drive standar 
khusus Jepang, disable saja karena di Indonesia jenis floppy in tersedia 
 

2.1.1.6. Video 
Standar saat ini yang digunakan secara umum adalah jenis monitor VGA 
maka pastikan anda merubahnya ke EGA/VGA pada pilihan tersebut, namun 
apabila anda memiliki jenis monitor lama anda dapat menggantinya. 
 

2.1.1.7. Halt On 
Ini digunakan apabila anda menginginkan terjadinya penghentian apabila 
terjadi error pada system, seperti harddisk tak terdeteksi, ram cacat, dan lain 
sebagainya, sebaiknya anda pindahkan pada pilihan All Errors dengan 
maksud segala jenis kesalahan yang terjadi akan anda selesaikan terlebih 
dahulu. 
 

2.1.2. BIOS Features Setup 
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2.1.2.1. CPU Internal Core Speed 
Fasilitas ini ada pada model motherboard yang lebih baru maka, anda tidak 
dapat mengubah apapun pada pilihan tersebut, nanti akan kita bahas pada 
saat penggunaan navigasi BIOS untuk Asus P4B266E-R setelah ini 
 

2.1.2.2. Boot Virus Detection 
Sebenarnya menurut saya anda Enable maupun Disable tidak akan 
memberikan perubahan yang signifikan, namun apabila anda Enable maka 
apabila anda merubah konfigurasi Master Boot Record (MBR) pada harddisk 
maka BIOS akan muncul notifikasi apakah anda mengizinkan perubahan 
tersebut. 
Perubahan pada MBR umumnya terjadi pada saat anda melakukan instalasi 
Operating System. 
Jadi agak lucu dalam hal ini, karena virus sendiri sudah lebih canggih, jadi 
daripada menyebalkan, lebih baik anda Disable saja. 
 

2.1.2.3. Processor Serial Number 
Sejak model Pentium III, Intel telah menawarkan penggunaan Serial Number 
hingga model terkini, namun ini menimbulkan kontroversi didalam 
penggunaan Hak Azasi, karena apabila anda ke Internet maka Intel dapat 
mengetahui lokasi anda, atas dasar hal tersebut maka anda pun dapat 
disable sehingga Serial Number tidak akan muncul pada saat permintaan 
pada Serial Number di beberapa Aplikasi. 
 

2.1.2.4. CPU Level 1 Cache 
Level 1 Cache adalah Cache memory untuk CPU, sebaiknya anda Enable 
apabila tidak ada kerusakan yang terjadi pada CPU, sebenarnya menu ini 
digunakan apabila terjadi kerusakan pada CPU anda, sehingga 
diperlukannya Disable pada Level 1 Cache agar anda masih dapat 
menggunakan CPU yang bersangkutan. 
Untuk catatan, apabila CPU anda normal lalu anda Disable maka anda akan 
kehilangan tenaga 95%. 
 

2.1.2.5. CPU Level 2 Cache 
CPU bukan hanya memiliki Cache memory Level 1 saja, dimana sejak 
generasi Pentium II, CPU telah memiliki Cache Level 2 untuk meningkatkan 
performa jadi pastikan ini pun Enable untuk mendapatkan performa yang 
optimal kecuali anda memiliki masalah setelah anda Enable, ini mungkin 
terjadi apabila CPU anda memiliki kerusakan. 
 

2.1.2.6. CPU Level 2 Cache ECC Check 
Umumnya dari generasi Pentium II Cache Level 2 telah dipersenjatai 
kemampuan untuk Error Correction Code yang berfungsi untuk memperbaiki 
buffer yang masuk pada Cache memory tersebut apabila terjadi kesalahan, 
guna menu ini adalah untuk mengecek apakah CPU kita memiliki fasilitas 
ECC pada Cache Level 2, anda Enable atau Disable tidak akan memberikan 
peningkatan performa apapun. 
 

2.1.2.7. BIOS Update 
Ini digunakan untuk mem-Flash BIOS anda dengan update terkini, namun 
seperti yang telah kita ketahui saat ini, ada Virus yang mampu merusak 
BIOS Virus CIH, jadi sebaiknya apabila pada sesi anda menggunakan 
komputer anda belum berniat untuk mengupdate BIOS, maka posisikan pada 
Disable, kecuali anda berniat untuk mengupdate BIOS pada sesi berikutnya. 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 17 

2.1.2.8. Quick Power On Self Test 
Apabila anda Enable maka sistem akan mem-bypass beberapa proses 
pengecekan yang sangat memakan waktu seperti pengecekan RAM dan lain 
sebagainya, namun apabila anda curiga terhadap mungkinnya terjadi 
kerusakan pada sistem sesekali anda Disable mungkin cukup bijaksana 
hanya untuk Check-Up sistem terhadap mungkinnya terjadi kerusakan. 
 

2.1.2.9. HDD Sequence SCSI/IDE First 
Apabila anda memiliki kartu SCSI pada Motherboard anda, ataupun pada 
Motherboard anda telah terintegrasi chip SCSI, maka untuk bagian ini anda 
dapat menentukan mana yang terlebih dahulu di Boot-Up, seperti contoh 
anda telah menginstall Operating System pada Harddisk SCSI, maka 
pastikan pilihan SCSI terpilih, sehingga sistem akan memilih device SCSI 
untuk proses Boot, namun apabila anda menginstall Operating System pada 
harddisk IDE dan SCSI hanya anda gunakan untuk meletakkan data, maka 
pastikan anda memilih IDE pada pilihan tersebut. 
 

2.1.2.10. Boot Sequence 
Pada bagian Boot Sequence, ini digunakan untuk urutan mencari lokasi 
Device yang ingin di Boot-Up, jadi apabila anda memilih CDROM/A/C maka 
pertama sistem akan mencari adanya CD pada CDROM yang memiliki Boot-
Sector, apabila tidak ada CD atau CD yang anda masukkan pada CDROM 
tidak memiliki Boot Sector maka sistem akan melanjutkan pada drive A, 
dimana apabila Disket yang anda masukkan pada drive A memiliki Boot 
Sector yang sanggup untuk di-Boot-Up seperti Disket Startup Disk, maka 
sistem akan melanjutkan aktifasi Startup Disk tersebut pada sistem, namun 
apabila tidak ada disket atau disket yang ada tidak memiliki Boot Sector yang 
mampu untuk di boot up maka sistem akan menggunakan pilihan yang 
terakhir yaitu drive C, perlu diingat bahwa drive C disini hanyalah mewakili 
untuk Device Harddisk, bukan berarti C tersebut adalah sebuah logical drive 
pada Harddisk, namun lebih dimaksudkan pada drive yang memiliki Boot 
Sector yang mampu di Boot-Up. 
 

2.1.2.11. Boot Up Floppy Seek 
Apabila anda Enable maka sistem akan mengecek terlebih dahulu hadirnya 
Floppy Drive pada sistem anda, namun sebaiknya apabila anda pernah 
Enable lalu sistem jalan terus tanpa menampilkan kesalahan maka pada sesi 
berikutnya sebaiknya di Disable untuk mengirit waktu Boot pada komputer 
anda. 
 

2.1.2.12. Floppy Disk Access Control 
Dimana pada pilihan ini apabila anda memilih Read Only maka anda tidak 
mengizinkan user untuk dapat menulis pada Floppy Disk namun sekedar 
membaca saja, ini digunakan untuk alasan khusus seperti keamanan dan 
lain sebagainya, namun saat ini sebaiknya berikan hak penulisan tersebut 
dengan cara R/W. 
 

2.1.2.13. IDE HDD Block Mode Sectors 
Pada bagian ini anda dapat meningkatkan performa dari proses transfer data 
dari Harddisk dengan memberikan perizinan transfer data dari MultiSector 
ketimbang hanya Satu Sector per transfer, pilihan yang tersedia 2,4,8,16,32,  
saran saya gunakan yang tertinggi apabila tidak ada masalah yang terjadi, 
dan turunkan satu demi satu apabila ada masalah yang terjadi pada saat 
Boot-Up 
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2.1.2.14. HDD S.M.A.R.T. Capability 
Fasilitas S.M.A.R.T (Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) ini 
digunakan untuk memonitor kinerja harddisk anda, dimana apabila terjadi 
penurunan performa seperti penurunan RPM dan Data Transfer dari 
Harddisk anda, akan dilaporkan ke anda melalui aplikasi dari Partai Ketiga, 
seperti Norton Systemworks. 
Apabila anda Enable maka sebenarnya anda menurunkan kecepatan sistem, 
karena harus bekerja dua kali setiap terjadi aktifitas dalam sistem, sebaiknya 
Disable apabila komputer yang anda miliki sekedar Desktop, kecuali anda 
mengoperasikan Server. 
 

2.1.2.15. PS/2 Mouse Function Control 
Sebaiknya letakkan pada pilihan Auto, dimana sistem akan mendeteksi 
hadirnya mouse PS/2 pada saat Boot-Up, dan apabila hadir maka sistem 
akan memberikan IRQ 12 untuk digunakan PS/2 Mouse tersebut. 
Namun apabila tak terdeteksi hadirnya PS/2 Mouse pada sistem, maka 
sistem akan secara otomatis memberikan perizinan penggunaan IRQ 12 
pada device lain seperti kartu PCI, dan lain sebagainya. 
 

2.1.2.16. OS/2 Onboard Memory > 64 M 
Apabila anda menggunakan penggunaan Operating System OS/2 dan anda 
memiliki RAM melebihi 64 Megabytes maka pastikan anda meletakkan 
pilihan pada Enable agar RAM tersebut dapat terdeteksi. 
Namun apabila anda menggunakan Operating System selain OS/2 maka 
pastikan anda telah meletakkan pilihan pada Disable, karena tidak akan 
memberikan perubahan apapun untuk anda. 
 

2.1.2.17. PCI/VGA Palette Snoop 
Beberapa kartu grafik yang bukan standar VGA seperti contoh pada saat 
anda menyetel film pada Video CD/MPEG, lalu gambarnya tidak 
memberikan warna yang sesuai maka berikan pilihan Enable, namun apabila 
tidak terjadi kerusakan warna apapun pilihlah Disable. 
 

2.1.2.18. Video ROM BIOS Shadow 
Ini sangat baik untuk peningkatan performa, dimana anda memindahkan 
lokasi BIOS dari ROM ke RAM anda, karena akses baca dari RAM lebih 
cepat daripada ROM, pastikan pilihan pada Enable. 
 

2.1.2.19. C8000-CBFFF ke DC000-DFFF 
Ini digunakan untuk merelokasi ROM BIOS dari kartu add-on lainnya, seperti 
SCSI Card, dan lain sebagainya, namun masalahnya anda harus tahu 
alamat Hexa untuk ROM BIOS tersebut. 
 

2.1.2.20. Boot Up Numlock Status 
Apabila anda Enable, maka setiap sistem melaksanakan proses Boot-Up 
akan selalu menyalakan lampu NumLock pada keyboard anda. 
 

2.1.2.21. Typematic Rate Setting 
Apabila anda Enable, maka sistem akan mengaktifasikan fitur untuk 
keyboard pada bagian 1.1.2.22 dan 1.1.2.23. 
 

2.1.2.22. Typematic Rate 
Apabila anda menekan sebuah tombol karakter pada Keyboard dan anda 
tahan lalu berapa karakter yang anda inginkan untuk muncul per detiknya 
atau dengan istilah Characters/Second. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 19 

 
2.1.2.23. Typematic Delay 

Dalam ukuran nanosecond, berapa lama setelah anda tahan tombol yang 
sama dari bagian 1.1.2.22 lalu mulai menduplikasikannya. 
 

2.1.2.24. Security Option 
Ini digunakan untuk mengunci komputer, namun ada beberapa opsi yang 
bisa anda gunakan, seperti apabila anda memilih System maka sistem akan 
total terkunci dengan password yang telah anda buat, namun apabila anda 
memilih Setup maka sistem akan meminta password hanya apabila user 
ingin masuk kedalam konfigurasi BIOS. 

 
2.1.3. Chipset Features Setup 

 

 
 

2.1.3.1. SDRAM Configuration 
Anda dapat memilih By SPD yang berarti sistem akan mengambil konfigurasi 
untuk bagian 1.1.3.2.; 1.1.3.3.; 1.1.3.4.; 1.1.3.5 secara otomatis dari RAM, 
karena RAM sendiri memiliki SPD (Serial Pressence Detect) yang digunakan 
untuk memberi informasi pada BIOS mengenai informasi mengenai 
dirinya(RAM). 
Namun apabila anda Set Manual maka opsi untuk bagian 1.1.3.2.; 1.1.3.3.; 
1.1.3.4.; 1.1.3.5 akan secara otomatis terbuka untuk dengan bebas dapat 
anda konfigurasikan sendiri, dengan catatan bahwa konfigurasi yang anda 
buat akan berdampak terhadap ketahanan RAM itu sendiri apabila anda 
memaksanakan konfigurasi diatas spesifikasi yang didukung oleh RAM itu 
sendiri. 
 

2.1.3.2. SDRAM CAS Latency 
Fungsi, Agar prosesor dapat mengontak RAM, setiap selnya dibagi ke dalam 
baris dan kolom. Akses baris selalu terjadi dengan frekuensi RAM penuh, 
tetapi akses pada kolom hanya setiap 2 atau 3 kali akses baris. Saran, 
Setting 2 membuat transfer data lebih cepat dibanding pada 3. Namun 
RAM tanpa merek cepat kedodoran dengan setting ini. RAM PC-100 yang 
baik umumnya tak bermasalah dengan setting 2. RAM PC-133 biasanya 
dirancang untuk 3 Cycles, tetapi bila Anda beruntung ia juga bisa berfungsi 
dengan 2 Cycles. 
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2.1.3.3. SDRAM RAS to CAS Delay 
Jeda waktu yang diberikan untuk sel memory yang diakses dari RAS (Row 
Address Strobe) ke CAS (Column Address Strobe) 
 

2.1.3.4. SDRAM RAS Precharge Time 
Waktu yang diberikan untuk mencharge setiap sel memory pada RAS 
 

2.1.3.5. DRAM Idle Timer 
Waktu yang diberikan sebelum menutup dan membuka halaman pada sel 
memory RAM. 
 

2.1.3.6. SDRAM MA Wait State 
Ini digunakan untuk mengontrol CPU didalam proses waktu baca pada 
SDRAM. 
 

2.1.3.7. Snoop Ahead 
Apabila anda Enable maka anda mengizinkan terjadinya stream pada PCI, 
apabila tidak ada masalah biarkan pada Enable, namun apabila anda 
masalah sebaiknya posisikan pada Disable. 
 

2.1.3.8. Host Bus Fast Data Ready 
Apabila anda Enable maka anda mengizinkan percepatan pada Bus untuk 
menerima data baru, apabila terjadi masalah kembalikan ke Disable. 
 

2.1.3.9. 16 bit I/O Recovery Time 
Ini digunakan untuk apabila anda memiliki kartu ISA 8 bit yang menggunakan 
frequency yang lebih rendah dari ISA 16 bit. 
 

2.1.3.10. Graphic Aperture Size 
Ini digunakan untuk memberikan pemetaan memory pada RAM untuk 
digabung dengan memory pada kartu grafik yang digunakan sebagai buffer 
untuk penyimpanan data texture, sebaiknya anda mengecek terlebih berapa 
sisa RAM anda yang tersedia setelah anda menjalankan Operating System 
dan Aplikasi yang sehari-hari anda jalankan, karena apabila terjadi Collision 
maka akan membuat sistem tidak stabil. 
 

2.1.3.11. Video Memory Cache Mode 
USWC (Uncacheable Speculative Write Combining) adalah teknologi baru 
dalam Cache memory Video dari CPU, cobalah untuk dipilih USWC apabila 
tidak terjadi masalah, namun apabila sistem tidak mau di boot-up itu berarti 
kartu grafik yang anda miliki tidak mendukung fasilitas tersebut, rubahlah ke 
UC (Uncacheable) agar normal kembali. Dimana model ini adalah model 
lama dari tekologi Cache memory Video. 
 

2.1.3.12. PCI 2.1 Support 
Apabila anda memiliki pilihan ini, maka pastikan anda posisikan pada Enable, 
dimana fitur ini digunakan oleh PCI untuk passive release dan delayed 
transactions. 
 

2.1.3.13. Memory Hole at 15M-16M 
Fungsi untuk mereservasi sebagian RAM, agar CPU dapat mengontak ISA-
card baru. Saran pastikan bahwa pilihan ini selalu Disabled, sehingga 
Windows dapat menggunakan bagian memori tersebut untuk aplikasi. 
Lagipula, banyak motherboard baru tidak lagi dilengkapi dengan slot ISA. 
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2.1.3.14. DRAM are xx bits wide 
Apabila RAM anda memiliki fitur ECC seperti contoh 8 chips memory 
ditambah 1 chips untuk ECC, akan dianggap sebagai 72 bits seperti pada 
gambar dibawah ini. 

 
Namun apabila RAM anda tidak memiliki fitur ECC seperti contoh hanya 8 
chips memory saja, maka akan dianggap 64 bits seperti pada gambar 
dibawah ini. 

 
 

2.1.3.15. Data Integrity Mode 
ECC atau Non-ECC adalah menjelaskan model RAM yang anda miliki 
seperti pada gambar di bagian 1.1.3.14. 
 

2.1.3.16. Onboard FDC Controller 
Apabila anda tidak menginginkan controller dari motherboard untuk 
menangani Floppy Drive, anda dapat memposisikannya pada Disable. 
 

2.1.3.17. Onboard FDC Swap A & B 
Apabila anda menginginkan untuk Drive A menjadi Drive B maka pilihlah 
Swap AB, namun apabila ingin dikembalikan ke sedia kala maka pilihlah No 
Swap. 
 

2.1.3.18. Onboard Serial Port 1 
Anda dapat merubah konfigurasi posisi Address dan IRQ dari Serial Port ini, 
atau bahkan Disable apabila anda menginginkan Address dan IRQ 
digunakan untuk Device lain, dengan konsekuensi Serial Port ini tidak bisa 
digunakan lagi. 
 

2.1.3.19. Onboard Serial Port 2  
Penjelasan sama dengan 1.1.3.18 
 

2.1.3.20. Onboard Parallel Port 
Penjelasan sama dengan 1.1.3.18 
 

2.1.3.21. Parallel Port Mode 
Mode parallel telah dijelaskan pada Basic Hardware, dimana apabila anda 
memilih pilihan ECP, maka BIOS akan otomatis mengaktifasi pilihan 1.1.3.22 
 

2.1.3.22. ECP DMA Select 
Apabila pada bagian 1.1.3.21 anda pilih ECP atau ECP/EPP maka akan 
diminta posisi DMA (Direct Memory Access). 
  

2.1.3.23. UART2 Use Infrared 
Modul tambahan ini apabila anda beli, maka motheboard anda mendukung 
InfraRed, dan akan menggunakan COM2. 
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2.1.3.24. Onboard PCI IDE Enable 
Apabila anda menggunakan Device seperti Harddisk, CDROM, dan lain 
sebagainya sebaiknya pilihlah Both dengan maksud anda mengaktifasikan 
Channel Primary dan Secondary pada IDE di Motherboard anda. 
 

2.1.3.25. IDE Ultra DMA Mode 
Fitu Ultra DMA telah dibahas di Basic Hardware, apabila anda Disable maka 
sistem tidak akan menggunakan fasilitas ini. 
 

2.1.3.26. IDE 0 Master/Slave PIO/DMA Mode, IDE 1 Master/Slave PIO/DMA 
Mode 

Sebaiknya posisikan pada Auto untuk membiarkan sistem mengecek 
kompatibilitas Device IDE yang telah dipasang pada komputer anda. 
 

2.1.4. Power Management Setup 
 

 
 
Power management ini digunakan untuk menekan konsumsi tenaga, namun 
fasilitas ini hanya berlaku pada Mode DOS, apabila anda menggunakan 
Operating System seperti Windows 9.x/ME/2k/XP, maka fasilitas ini pun akan 
diambil alih. 
 

2.1.4.1. Power Management 
Posisikan pada User Define untuk mengeset manual seluruh konfigurasi 
yang ada. 
 

2.1.4.2. Video Off Options 
Bagian ini akan mengaktifasi fitur Video Off pada Monitor anda. 
 

2.1.4.3. Video Off Method 
Metode Video Off dapat anda rubah apabila Monitor anda tidak mati setelah 
jeda waktu yang anda berikan. 
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2.1.4.4. PM Timers 
Pada bagian ini anda dapat mengatur jeda waktu, adalah sebagai berikut : 
 

2.1.4.4.1. HDD Power Down 
Jeda waktu sebelum Harddisk anda matikan. 
 

2.1.4.4.2. Suspend Mode 
Jeda waktu sebelum Sistem masuk pada mode Suspend. 
 

2.1.4.5. Power Up Control 
Pada bagian ini sistem dapat dikontrol kapan hidup, adalah sebagai berikut : 
 

2.1.4.5.1. PWR Button < 4 Secs 
Enable berarti apabila anda menekan tombol power lebih dari 4 detik 
maka sistem akan mati. 
 

2.1.4.5.2. PWR Up On Modem Act 
Enable berarti apabila ada telepon berbunyi, dan kabel telepon anda 
terkoneksi dengan modem, maka komputer akan otomatis nyala, ini 
sangat bermanfaat apabila anda menggunakan komputer juga 
sebagai mesin Fax dan lain sebagainya. 
 

2.1.4.5.3. AC PWR Loss Restart 
Enable berarti apabila listrik mendadak mati, dan lalu listrik hidup 
kembali maka komputer akan otomatis nyala kembali, ini sangat 
penting apabila komputer anda adalah sebuah Server, sehingga 
tidak membutuhkan proses penyalaan secara manual. 
 

2.1.4.5.4. Wake On LAN 
Enable berarti apabila hub dari jaringan anda dinyalakan, maka 
Ethernet Card akan mendeteksi adanya aliran listrik dan 
mengirimkan sinyal tersebut untuk menyalakan komputer, ini sangat 
penting apabila anda seorang admin yang harus menyalakan 
puluhan komputer dalam waktu yang bersamaan, maka cukup 
nyalakan hub dan semua komputer yang terhubung ke jaringan pun 
otomatis nyala. 
 

2.1.4.5.5. Automatic Power Up 
Anda dapat mengeset kapan komputer ini otomatis nyala sesuai 
dengan waktu yang anda setel. 
 

2.1.4.6. Fan Monitor 
Ini digunakan untuk memonitor aktifitas dan kecepatan putar dari kipas yang 
terhubung ke Motherboard, adalah sebagai berikut : 
 

2.1.4.6.1. Chassis Fan Speed 
Disable berarti anda menghentikan proses deteksi kecepatan putar 
pada kipas Chassis yang terhubung pada Motherboard. 
 

2.1.4.6.2. CPU Fan Speed 
Disable berarti anda menghentikan proses deteksi kecepatan putar 
pada kipas CPU yang terhubung pada Motherboard. 
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2.1.4.7. Thermal Monitor 
Ini digunakan untuk memonitor panas pada CPU dan Motherboard, adalah 
sebagai berikut : 
 

2.1.4.7.1. CPU Temperature 
Disable berarti anda menghentikan proses deteksi panas dari CPU. 
 

2.1.4.7.2. MB Temperature 
Disable berarti anda menghentikan proses deteksi panas dari 
Monitor. 
 

2.1.4.8. Voltage Monitor 
Ini digunakan untuk memonitor arus Voltage komputer 

 
2.1.5. PnP and PCI Setup 

 

 
 
Pada bagian ini digunakan untuk mengkonfigurasikan slot PCI pada motherboard 
anda, adalah sebagai berikut : 
 

2.1.5.1. PNP Os Installed 
Apabila anda menggunakan Operating System yang mendukung fitur Plug 
and Play maka anda harus Enable opsi ini, Disable digunakan apabila anda 
menggunakan Operating System yang tidak mendukung Plug and Play 
seperti Windows NT 4.0, Windows 3.1, dan lain sebagainya. 
 

2.1.5.2. Slot 1/2/3/4/5 IRQ 
Anda bisa memaksa kartu add-on yang ditancapkan pada Slot PCI 
menggunakan IRQ yang anda pilih, saran saya biarkan saja pilihan Auto, 
kecuali dalam kondisi ini kartu add-on tersebut terjadi collission dengan kartu 
add-on lain. 
 

2.1.5.3. PCI Latency Timer 
Pilihlah 32 PCI Clock untuk mengizinkan performa maksimum dari PCI, 
kecuali terjadi masalah maka anda pun dapat menurunkannya. 
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2.1.5.4. IRQ xx Used By ISA 
Anda bisa menahan IRQ untuk khusus secara eksklusif hanya dapat 
digunakan untuk Device ISA, opsi ini anda aktifasikan apabila anda 
menginginkan Device ISA seperti MPEG Card pada masa lampau ada pada 
ISA Slot anda dan ingin menggunakan IRQ yang bersangkutan. 
 

2.1.5.5. DMA x Used By ISA  
Anda pun bisa menahan DMA untuk khusus secara eksklusif hanya dapat 
digunakan untuk Device ISA seperti halnya pada bagian 1.1.5.4. 
 

2.1.5.6. ISA Mem Block BASE 
Apabila anda memiliki kartu ISA tempo dulu yang harus membutuhkan 
konfigurasi manual didalam pemberian blok memori, anda dapat 
konfigurasikannya disini. 
 

2.1.5.7. SYMBIOS SCSI BIOS 
Auto berarti apabila ada SCSI baik dalam bentuk kartu add-on maupun 
onboard yang memiliki BIOS SymBIOS Logic maka akan otomatis terdeteksi 
dan mulai dimanfaatkan keberadaannya oleh sistem. 
 

2.1.5.8. USB IRQ 
Enable berarti anda mereservasikan IRQ untuk Device USB, namun Disable 
berarti anda tidak mengizinkan penggunaan IRQ pada Device USB. 
 

2.1.5.9. VGA BIOS Sequence 
Digunakan untuk memilih mana yang lebh dahulu digunakan, ini sangat 
bermanfaat apabila anda menggunakan kartu grafik lebih dari satu, dimana 
satu anda tancapkan pada AGP dan satu lagi anda tancapkan pada PCI, 
pada opsi ini anda dapat menentukan kartu grafik mana yang menjadi kartu 
grafik Primer. 
 

2.1.6. Load BIOS Defaults 
 

 
 
Pada pilihan ini, maka semua opsi yang telah anda set hilang dan kembali ke 
Default yang diset oleh ROM BIOS, ini sangat bermanfaat apabila anda 
kehilangan kontrol sehingga komputer menjadi tidak stabil, apabila anda 
mengalami hal tersebut maka sebaiknya anda setu kembalikan ke standar BIOS. 
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2.1.7. Load Setup Defaults 

 
Pada pilihan ini, maka akan dikembalikan ke Setup yang berfungsi secara 
optimal yang telah menjadi Template dari BIOS tersebut. 
 

2.1.8. Supervisor Password 

 
 
Anda pun dapat men-set Password Supervisor, dimana password ini adalah 
password yang memiliki level tertinggi pada BIOS, apabila anda lupa password 
yang telah anda buat, anda pun dapat menghilangkannya dengan cara 
menggunakan obeng lalu short jalur pada pin CLRTC seperti gambar dibawah ini. 
 

 
 

2.1.9. User Password 
 
Password ini masuk kategori level terendah, dimana password ini digunakan 
hanya bisa untuk membrowse konfigurasi BIOS yang telah diset oleh Supervisor 
namun tidak bisa merubahnya. 
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2.1.10. IDE HDD Auto Detection 
 

 
 
Guna dari fungsi ini adalah untuk mendeteksi hadirnya Device IDE pada Primary 
Master/Slave dan Secondary Master/Slave, setiap ada pertanyaan mode apa 
yang akan anda gunakan pada saat proses deteksi Harddisk berlangsung, 
pilihlah LBA seperti yang telah dijelaskan pada Basic Hardware. 
 

2.1.11. Save & Exit Setup 
 

 
 
Apabila setting yang telah anda buat pada BIOS ingin disimpan, maka pilihlah 
SAVE to CMOS and EXIT lalu pilih Y dan tekan Enter. 
 

2.1.12. Exit Without Saving 
 
Apabila setting yang telah anda buat pada BIOS tidak ingin disimpan, maka 
pilihlah EXIT Wihout Saving lalu pilh Y dan tekah Enter. 
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2.2. Asus P4B266E-R 
 

Pada motherboard ini kita akan mencoba untuk membandingkan dengan 
penggunaan seting BIOS pada P2BF. 
Apabila pada bagian P2BF anda melihat navigasi konfigurasi menggunakan 
menu utama, kalau pada P4B266E-R anda menggunakan ← dan → pada 
keyboard untuk berpindah jendela dan ↓↑ pada keyboard untuk naik dan turun 
pada opsi yang tersedia, setiap anda ingin mengubahnya tekanlah Enter maka 
akan muncul opsi pilihan yang anda inginkan. 
 

2.2.1. Main 
 
Main adalah menu utama yang berisi seting konfigurasi yang mirip pada bagian 
1.1.1. dari P2BF, yang berbeda adalah adanya Language saja yang digunakan 
untuk merubah bahasa. 
 

 
 
Apabila pada Keyboard Features anda tekan Enter maka akan muncul menu 
tambahan untuk mengkonfigurasikan keyboard ini pun mirip dengan konfigurasi 
pada bagian sebelumnya 1.1.2.20, 1.1.2.21, dan 1.1.2.23  
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2.2.2. Advanced 
 
Untuk Advance, terlihat saat ini anda dapat mengkonfigurasikan jenis CPU yang 
anda gunakan pada menu ini, dimana kalau pada P2BF anda harus 
menggunakan Jumper. 
 

 
 
Apabila anda menekan Enter pada Chip Configuration, maka akan muncul menu 
baru seperti gambar dibawah, konfigurasinya pun masih sama seperti P2BF, 
 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.softwarelabs.com

http://www.softwarelabs.com


 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan apabila anda tekan Esc lalu pilih I/O Device Configuration, maka mungkin 
anda pun telah familiar dengan menu ini, perbedaannya ada pada Enable dan 
Disable untuk Audio Controller, Modem Controller, Card Reader, dan Speech 
POST Reporter. 
Speech POST Reporter digunakan untuk memberi informasi ke anda 
menggunakan suara melalui speaker yang anda tancapkan pada socket audio. 
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Pada PCI Configuration pun anda disini masih bisa mereservasi IRQ untuk Slot 
PCI seperti di masa P2BF, tambahan fitur baru disini adalah Onboard LAN boot 
ROM ini dimaksudkan adalag apabila anda memiliki motherboard yang memiliki 
onboard LAN dengan fasilitas Boot ROM, maka motherboard ini mampu 
melaksankan boot melalui Jaringan. 
 

 
 
Pada bagian dibawah digunakan seperti pada masa P2BF yaitu untuk 
mereservasi IRQ untuk Device ISA. 
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2.2.3. Power 
 
Pada menu Power, anda pun menemui jenis opsi yang sama dengan P2BF, 
namun ada fasilitas baru yaitu STR (Suspend To RAM) dengan maksud 
komputer saat ini dapat melakukan proses suspend yang masih 
mempertahankan seluruh data yang ada pada RAM. 
 

 
 
Saat ini sudah mampu melaksanakan proses menyalakan komputer melalui PS/2 
Mouse dan PS/2 Keyboard sebagai tambahan fitur baru saat ini. 
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Hardware monitor masih sama penjelasannya. 
 

 
 

2.2.4. Boot 
 

 
 
Saat ini untuk Boot anda dapat temui fitur baru yaitu Reset Configuration Data 
yang digunakan untuk me-reset Data Configurasi IRQ pada Device dan me-
refresh kembali, ini sangat bermanfaat apabila terjadi collision pada Device. 
Interrupt Mode pada pilihan PIC dan APIC, apabila anda mengunakan pilihan 
PIC maka akan memberikan emulasi 15 IRQ mengikuti prosedur PCI 2.1, namun 
anda pun dapat menikmati konfigurasi IRQ baru yang mampu lebih dari 15 IRQ 
dengan menggunakan modus APIC, namun modus baru ini hanya disupport oleh 
Windows 2000 dan Windows XP, Windows 95 dan NT belum mendukung 
teknologi ini. 
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2.2.5. Exit 
 
Pilihan ini belum berubah dibandingkan dengan P2BF 
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